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          RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Legea nr.199/1998 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular 
liceal, profesional şi postliceal de a susţine examenul de finalizare a 
studiilor la unităţi similare din învăţământul de stat 
 
 
În urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.1 din Legea nr.199/1998 privind dreptul absolvenţilor învăţământului 

particular liceal, profesional şi postliceal de a susţine examenul de finalizare a 

studiilor la unităţi similare din învăţământul de stat, în şedinţa din 19 mai 1999, 

propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele 

amendamente. 

Nr. 
Crt. 

Textul iniţial Text adoptat de comisie Motivare 

1. Titlul legii: Lege pentru 
modificarea şi completarea 
art.1 din Legea nr.199/1998 
privind dreptul absolvenţilor 
învăţământului particular 
liceal, profesional şi postliceal 
de a susţine examenul de 
finalizare a studiilor la unităţi 
similare din învăţământul de 
stat. 

Titlul legii: Lege pentru 
modificarea art.1 din Legea 
nr.199/1998 privind dreptul 
absolvenţilor învăţământului 
particular liceal, profesional şi 
postliceal de a susţine 
examenul de finalizare a 
studiilor la unităţi similare din 
învăţământul de stat. 

 

2. Articol unic: Articolul 1 din 
Legea nr 199/1998 privind

Articol unic: Articolul 1 din 
Legea nr 199/1998 privind
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Legea nr.199/1998 privind 
dreptul absolvenţilor 
învăţământului particular 
liceal, profesional şi postliceal 
de a susţine examenul de 
finalizare a studiilor la unităţi 
similare din învăţământul de 
stat, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, 
nr.426 din 11 noiembrie 1998, 
se modifică şi se completează 
cu un alineat nou şi va avea 
următorul cuprins: 

Legea nr.199/1998 privind 
dreptul absolvenţilor 
învăţământului particular 
liceal, profesional şi postliceal 
de a susţine examenul de 
finalizare a studiilor la unităţi 
similare din învăţământul de 
stat, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, 
nr.426 din 11 noiembrie 1998, 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

3. Art.1 (1) Absolvenţii 
învăţământului particular, 
liceal din promoţiile 1994, 
1995, 1996, 1997, 1998 şi 
1999, precum şi cei ai 
învăţământului profesional şi 
postliceal din promoţiile 1993, 
1994, 1995, 1996, 1997, 1998 
şi 1999 pot susţine examenul 
de finalizare a studiilor, 
bacalaureat şi absolvire la o 
unitate de învăţământ sau 
instituţie de stat similară din 
reţeaua Ministerului Educaţiei 
Naţionale, în sesiunile 
organizate pentru absolvenţii 
învăţământului de stat, în 
condiţiile legii. 
(2) Diploma de absolvire se 
eliberează de unitatea de 
învăţământ sau instituţia de 
stat din reţeaua Ministerului 
Educaţiei Naţionale la care s-a 
susţinut examenul de 
absolvire. 

Art.1 (1) Absolvenţii 
învăţământului particular, 
liceal din promoţiile 1994, 
1995, 1996, 1997, 1998 şi 
1999, precum şi cei ai 
învăţământului profesional şi 
postliceal din promoţiile 1993, 
1994, 1995, 1996, 1997, 1998 
şi 1999 pot susţine examenul 
de finalizare a studiilor, 
bacalaureat sau absolvire, la o 
unitate de învăţământ sau 
instituţie de stat similară din 
reţeaua Ministerului Educaţiei 
Naţionale, în sesiunile 
organizate pentru absolvenţii 
învăţământului de stat, în 
condiţiile legii. 
(2) Diploma de bacalaureat 
sau de absolvire se eliberează 
de unitatea de învăţământ sau 
instituţia de stat din reţeaua 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale la care s-a susţinut 
examenul respectiv. 

 

 

PREŞEDINTE    SECRETAR 
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Expert parlamentar 
 Simion Cioată 


